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Esta é uma boa hora para avaliar as prioridades de TI para o ano. Isso é fundamental para os 
gerentes de TI, já que eles podem ser puxados em muitas direções. Com freqüência, os projetos 
são desviados do caminho por esforços nobres que se transformam em becos sem saída ou 
deveriam ter sido delegados a outros.  
 
Obviamente, as organizações diferem umas das outras e suas prioridades serão afetadas pelo que 
está ocorrendo nelas. Entretanto, são esses os fatores com maior probabilidade de afetar suas 
prioridades em 2005.  
 
1 - A evolução do CIO para um líder executivo. Isso não é nenhuma novidade, mas continua 
sendo uma questão importante para os líderes de TI. Está claro que, na maioria das organizações, 
os executivos bem-sucedidos são aqueles que enfocam questões de negócio e gerenciamento de 
mudança organizacional, e não apenas gerenciamento de tecnologia.  
 
Sabemos que muitos projetos de TI (e de negócio) não conseguem fornecer valor para a 
organização. Com freqüência, isso acontece porque as pessoas nas empresas se debatem com as 
mudanças associadas a nova tecnologia. Um exemplo: você pode criar e implantar um sistema de 
CRM, mas o projeto só terá êxito se a força de vendas usar o sistema.  
 
As empresas estão pedindo a ajuda de gerentes de TI para se preparar para mudanças associadas 
a iniciativas de TI. Isso significa que os CIOs serão cada vez mais convocados a assumir um papel 
de liderança em suas empresas.  
 
Atitude: Aprimore suas habilidades de comunicação e estude a fundo os processos de 
gerenciamento de mudança. 
 
2 - Um foco mais nítido em processos de negócio. As empresas estão começando a perceber que 
seus processos de negócio são ativos corporativos. Algumas estão até criando o cargo de chief 
process officer (CPO). Outras estão recorrendo a líderes de TI para expandir suas funções nessa 
área. No mínimo, o foco renovado em processos de negócio gera uma oportunidade de carreira 
para gerentes de TI.  
 
Com freqüência, modelos de processo como ITIL e Cobit representam bons pontos de partida para 
aqueles que desejam assumir uma função mais centrada em processos.  
 
Atitude: Veja como você pode aprimorar a disciplina de processo de negócio dentro de TI e na 
empresa como um todo.  
 
3 - As demandas regulatórias. Os esforços de sujeição a regulamentações, como os exigidos pela 
lei Sarbanes-Oxley, implicam uma implantação significativa de recursos de TI e negócio. Em 
2005, as empresas vão continuar a formar processos de sujeição, dividindo funções e 
responsabilidades entre TI e negócio. Líderes inteligentes serão pró -ativos nessa atividade, já que 
ela é vital para o sucesso da empresa no longo prazo.  
 
 
Atitude: Se você ainda não tiver uma boa relação de trabalho com o diretor financeiro (CFO), 
fomente-a.  
 
4 - Os desafios de um mundo multisourcing. Muitas organizações dedicaram-se agressivamente à 
terceirização para economizar dinheiro, aprimorar a entrega de serviços de TI ou ambos. Em 
2005, muitos líderes de TI vão enfocar como gerenciar e continuar aprimorando a entrega de 
serviços de TI nesse mundo multisourcing. 



Atitude: Considere o modo como a governança, o gerenciamento de desempenho e a entrega de 
serviços de TI podem ser melhorados em um mundo multisourcing. Em particular, observe 
processos e ferramentas usados para gerenciar contratos e relações com fornecedores.  
 
5 - A determinação para administrar TI como um negócio. Isso também não é novidade, mas sua 
importância continua crescendo. Essa questão abrange muitas áreas, mas estou abordando aqui a 
necessidade de TI galgar a escada evolutiva. Em outras palavras, os líderes de TI terão que 
continuar a "afiar" suas habilidades para gerenciar pessoas, ativos e finanças. Os dias da infra-
estrutura subutilizada e da equipe desalinhada estão contados.  
 
Atitude: Comece com uma área funcional ou serviço, como e-mail. Observe custos, utilização e 
desempenho desse serviço. Determine como aperfeiçoá-lo e como comunicar e comercializar seu 
valor para o resto da organização.  
 
Estas questões certamente não serão as únicas importantes em 2005, mas vão estar entre as 
mais importantes. O interessante é que nenhum dos desafios acima se baseia totalmente em 
gerenciamento de tecnologia. Todos eles requerem líderes de TI tão à vontade no mundo dos 
negócios quanto são no de tecnologia.  
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